
Diplóma í rekstrariðnfræði (fyrsta þrep, stig 1) 
 
Rekstrariðnfræði er eins árs nám (2 annir) samhliða vinnu og er kennt í fjarnámi með 
staðarlotum. Námið er 30 ECTS einingar og er eingöngu ætlað þeim sem lokið hafa 
byggingar-, vél- eða rafiðnfræði. Að loknu námi hlýtur nemandinn prófgráðuna Diploma í 
rekstrariðnfræði.  
 
Námið er hagnýtt rekstrarnám sem er byggt ofan á hagnýta tæknimenntun í iðnfræði. Lögð er 
áhersla á höfuðgreinar rekstrarfræðinnar og raunhæf, hagnýt verkefni tengd henni.  Kennarar 
hafa starfsreynslu við rekstur og stjórnun fyrirtækja. 
 
Meginmarkmið námsins er að gera nemendur færa um að starfa við rekstur og stjórnun 
iðnaðar- og framleiðslufyrirtækja þar sem sóst er eftir rekstrarmenntun sem byggir á hagnýtri 
tæknimenntun. 
 
Við útskrift skulu eftirfarandi viðmið um þekkingu og færni vera uppfyllt, til viðbótar við þau 
viðmið sem uppfyllt voru í fyrra námi.   

 

ÞEKKING (KNOWLEDGE) 

Að námi loknu skal nemandi hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á 
undirstöðuatriðum í: 

 

  fjármálum fyrirtækja, hagfræði, fjármálastjórn, rekstrargreiningu, 
nýsköpun og stofnun fyrirtækja. 
 

  



LEIKNI (SKILLS) 

Að námi loknu skal nemandi hafa öðlast leikni í að: 
 

  

 geta greint helstu þætti í rekstri og stjórnun smærri iðn- og 
framleiðslufyrirtækja og unnið með þá. 

 vinna með Excel, einkum fjármálaföll.  
 geta gert viðskiptaáætlun.  
 greina áhrifavalda á framboð og eftirspurn. 
 þekkja hefðbundnar kostnaðarnálganir þ.e. fastur, breytilegur, meðaltals- 

og jarðarkostnaður. 
 beita þekkingu sinni í fjármálum og fjármálastjórnun hjá iðn- og 

framleiðsufyrirtækjum. 
 beita þekkingu sinni í hagnýtri stjórnun, rekstri og nýsköpun hjá iðn- og 

framleiðsufyrirtækjum. 
 geta á skipulegan og faglegan hátt lagt fram tillögur að stofnun smærri 

iðn- og framleiðslufyrirtækja, með áherslu á nýsköpun. 
 samþætta þekkingu sína á námsgreinum í rekstrariðnfræði til að greina 

fagleg viðfangsefni, leggja drög að lausnum, meta þörf fyrir aðstoð og 
leita sérfræðiráðgjafar 

HÆFNI (COMPETENCE) 

Að námi loknu skal nemandi geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur 
aflað sér til að: 
 

 

 standa fyrir stjórnun og rekstri smærri iðn- og framleiðslufyrirtækja.  
 geta starfað á rekstrar- og fjármálasviði iðn- og framleiðslufyrirtækja. 
 sjá um fjármálastjórn iðnfyrirtækja, með sérhæfða aðstoð við flóknari 

verkefni. 
 sækja sér frekari menntun, bæði símenntun og til hærri prófgráðu s.s. á 

BSc stigi. 

 
 
 
 


